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 PROTOCOL AAECR – ISC 
Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din România a initiat 
in luna septembrie 2014 un protocol de colaborare cu Inspectoratul 
de Stat în Constructii, care are ca obiect cooperarea între cele două 
instituţii, atât la nivel central cât şi la nivel local, în scopul realizarii 
și menținerii calitatii activitatilor de certificare energetica si audit 
energetic al cladirilor, in conformitate cu Legea 372/2005, 

modificata prin legea 159/2013. 

AAECR se angajeaza  
- sa raspunda solicitarilor ISC de a formula in scris un punct de vedere asupra unor documente 
puse la dispozitie de catre ISC; 
- sa informeze ISC asupra unor nereguli sesizate in desfasurarea activitatilor specifice auditorilor 
energetici pentru cladiri. 

ISC se angajeza sa solicite sprijinul AAECR la rezolvarea unor probleme legate de calitatea 
documentelor elaborate de catre auditorii energetici pentru cladiri si de etica profesionala a 
acestora. Deasemenea, ISC se angajeaza sa asigure un punct de vedere si o procedura unitare 
in teritoriu. In acest scop, va propunem procedura din anexa. 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Foradea.ro%2Fstiri-oradea%2Fprotocol-de-colaborare-intre-aio-si-sts&ei=J-vqVJhygfA5_p2A6Ao&psig=AFQjCNGzRq6Hk8Oi4N76jVCI7GlFga5-qg&ust=142476816375786
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AAECR ESTE CO-SEMNATARA LA INITIATIVA: ROMANIA ARE 
NEVOIE DE O STRATEGIE PENTRU ENERGIA TERMICA 
http://aaecr.ro/stiri/aaecr-este-co-semnatara-la-initiativa-

romania-are-nevoie-de-o-strategie-pentru-energia-
termica/ 

 

 

Ziua Auditorului Energetic ZAE editia II 

26– 28 iunie 2015 

Pentru detalii – Director Comunicare Stelian Bara.  

TEMA PROPUSA PENTRU ZAE II: 

Abordarea unificatoare a evaluarii si verificarii 

certificatelor de performanta energetica elaborate 

 

 

Evenimente 
 Participari la evenimente 
- THERMAL ENERGY FORUM - 19 FEB 2015 

 

 Evenimente viitoare 
- WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS 14 – WREC XIV 
http://aaecr.ro/eveniment/world-renewable-energy-

congress-14-wrec-xiv/ 
- ENREG ENERGIA REGENERABILA® 

http://www.enreg-expo.com/index.php?id=7&L=1 
 

- LANSAREA ÎN ROMÂNIA A RAPORTULUI CME “TRILEMA ENERGIEI” -  
 26 februarie - ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici  

http://aaecr.ro/stiri/aaecr-este-co-semnatara-la-initiativa-romania-are-nevoie-de-o-strategie-pentru-energia-termica/
http://aaecr.ro/stiri/aaecr-este-co-semnatara-la-initiativa-romania-are-nevoie-de-o-strategie-pentru-energia-termica/
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Cursuri 

 CURS VIDEO ONLINE PENTRU PREGATIREA DE 

BAZA A AUDITORULUI ENERGETIC 

http://aaecr.ro/cursuri/curs-video-online-pentru-
pregatirea-de-baza-a-auditorului-energetic/ 

 CURS ONLINE DE FORMARE A AUDITORILOR 

ENERGETICI 

AAECR organizeaza un nou curs online de formare a Auditorilor Energetici 
pentru Cladiri. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati linkul: 
http://cursurionline.aaecr.ro/  
 

 Legislatie 

Hotararea nr. 61 privind completarea art. 2 din Hotararea 
Guvernului nr 736/201 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 
privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu 
finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala 
– MOf. nr. 98/06.02.2015 
 

Presa 

 MDRAP investeşte 170 milioane euro în reabilitarea 
termică 
http://www.arenaconstruct.ro/mdrap-investeste-170-
milioane-euro-in-reabilitarea-

termica/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=radet.ro&utm_campaign=
newsletter_204363 

 Primăriile Capitalei nu mai au bani pentru reabilitarea blocurilor şi trebuie să acceseze 
fonduri europene 
http://www.puterea.ro/social/primariile-capitalei-nu-mai-au-bani-pentru-reabilitarea-
blocurilor-si-trebuie-sa-acceseze-fonduri-europene-107944.html 

 13 blocuri din Târgu-Jiu vor fi reabilitate termic cu fonduri de la Guvern şi bugetul local  
http://www.administratie.ro/articol.php?id=48676 

 Proiecte de creştere a eficienţei energetice pentru clădirile din patrimoniul public al 
Zalăului 
http://www.administratie.ro/articol.php?id=48768 
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 Programul pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit continuă şi în 2015 
http://www.administratie.ro/articol.php?id=48796 

 Blocurile au cele mai mari pierderi de caldura din Romania 
http://www.enational.ro/news/business/blocurile-au-cele-mai-mari-pierderi-de-caldura-
din-romania-456823.html/ 

 Galaţi: blocuri reabilitate termic cu finanţare europeană  
http://www.administratie.ro/articol.php?id=48800 

 31 de blocuri din Miercurea Ciuc vor fi reabilitate din fonduri europene  
http://www.administratie.ro/articol.php?id=48844 

 Reabilitarea termică, prioritară în bugetul sectorului 3 
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/253619/Reabilitarea-termica-prioritara-in-
bugetul-sectorului-3- 

 Certificatele energetice ale clădirilor, mai ieftine cu 50% în 2015 
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/certificatele-energetice-ale-cladirilor-
mai-ieftine-cu-50-in-2015-532683.html 

 Acoperişurile şi balcoanele construite ilegal întârzie anveloparea blocurilor din Slatina 
cu fonduri nerambursabile  
http://www.eurourbanism.ro/articol.php?id=11262 

 

Altele... 
 Noii nostri colegi care au aderat la AAECR: 
- Bilegan Daniela Margareta – Bistrita 

- Chiteala Adrian Ovidiu - Iasi 

- Illyes Gyorgy - Zalau 

- Mihoc Angela - Bacau 

- Tonciuc Razvan  - Târgu Ocna 

CD-AAECR ureaza noilor membri mult succes in activitate. 

Puteti directiona 2% din impozit catre AAECR. 

Datele necesare: Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri, Bucuresti, str. Tudor 
Arghezi nr. 21, sector 2., CIF 17085834, Cont nr. RO34 VBBU 2511 ST56 2739 2701, 
VOLKSBANK Romania-Sucursala Stefan cel Mare, Bucureşti. 

 Recomandari reatestare http://aaecr.ro/recomandari-reatestare/ 

 AAECR pe Facebook: https://www.facebook.com/AAECR 

In anul 2015 Saint-Gobain sarbatoreste 350 de ani. 350 de 
motive pentru a crede in viitor. 

  

http://aaecr.ro/stiri/in-anul-2015-saint-gobain-sarbatoreste-350-de-ani-
350-de-motive-pentru-a-crede-in-viitor/ 

http://aaecr.ro/stiri/in-anul-2015-saint-gobain-sarbatoreste-350-de-ani-350-de-motive-pentru-a-crede-in-viitor/
http://aaecr.ro/stiri/in-anul-2015-saint-gobain-sarbatoreste-350-de-ani-350-de-motive-pentru-a-crede-in-viitor/
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AAECR sustine cercetarea romaneasca la 
"Capatul Lumii"! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTARCTICA 
 

 

 

NEPAL 
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Si pentru ca vine 1 Martie... 

 


